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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání lze považovat za náročnější vzhledem k aktuálnosti tématu. Sdílené ubytování je oblíbenou záležitostí a COVID-19 je 
stále aktuální téma. 
 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání práce bylo splněno. Cílem práce bylo předložit komplexní materiál o možnostech a vývoji platforem sdíleného 
ubytování ve vybraných zemích Evropské Unie. Studentka si k dosažení cíle stanovila dvě hypotézy, které byly přijaty. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autorka ve své práci použila řadu metod. V teoretické části provedla rešerši literatury, ze které vyplynulo sepsání působení 
Airbnb ve vybraných evropských zemích a přehled o regulačních mechanismech, ke kterým přistupují vybrané destinace.  A 
také možnosti podnikání pronajímatelů krátkodobých pronájmů, které v době pandemie využívali. Dále v praktické části 
provedla dotazníkové šetření v několika zemích a hloubkový rozhovor. Získaná data správně analyzovala a diskutovala. 
Oceňuji velmi kvalitně zpracovanou empirickou část, ve které zpracovala i změny cen v dlouhodobém pronájmu.  
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň je velmi dobrá, rešerše dostatečného množství literatury také, analýza dat z dotazníkového šetření a 
rozhovoru s makléřem taktéž.   
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Zpracování práce po formální stránce odpovídá nárokům na bakalářskou práci. Autorka využívá v textu tabulky a grafy a 
jejich interpretace logicky odpovídá stavbě bakalářské práce.  
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Jde o aktuální zdroje literatury řádně citované v práci a uvedené v seznamu literatury. Autorka využívala více internetových 
než knižních zdrojů. Svědčí to o aktuálnosti tématu.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předložená bakalářská práce představuje mediálně diskutovanou problematiku poskytování sdíleného ubytování.  

Cílem bakalářské práce bylo předložit komplexní materiál o možnostech a vývoji platforem sdíleného ubytování ve vybraných 
zemích EU. Práce podává přehled o regulačních mechanismech, ke kterým přistoupily vybrané destinace. Bylo analyzováno, 
že regulace vedly ke snížení nabídky Airbnb, ovšem v menší míře než pandemie Covid-19.  

Bakalantka také vypracovala dotazníkové šetření, s jehož pomocí zjistila, že 56% respondentů, kteří odpověděli studentce na 
otázku, ceny krátkodobého pronájmu snížili. Pouze 4% z nich ceny navýšili. Bakalantka ovšem v práci neuvádí počet 
oslovených pronajímatelů. Bylo jich asi nespočet. Chtěla bych vyzdvihnout fakt, že dotazníkové šetření prováděla napříč 
různými evropskými zeměmi a nesoustředila svou pozornost pouze na česká města.  

Řízený rozhovor s realitním makléřem zase vedl k ověření druhé níže uvedené hypotézy.  
Studentka si ve své práci stanovila dvě hypotézy: 

H1: Pandemie Covid-19 měla vliv na krátkodobý pronájem platformy Airbnb.  

H2: Změna krátkodobého pronájmu přes Airbnb měla vliv na dlouhodobé pronájmy, ceny nájmů. 

Obě dvě stanovené hypotézy na základě dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru přijímá.  
Velice oceňuji přístup bakalantky ke zpracování praktické části, ve které vidím řadu jejích osobních podnětů, přínosů a velkou 
časovou náročnost při zpracování. Vše zpracovala do přehledných tabulek, které doplnila přehlednými, odbornými popisy. 

 
Otázky k obhajobě bakalářské práce:  

1. Jaký vliv má sdílená ekonomika na podnikatelské prostředí, výkonnost subjektů a ekonomický růst země?  

2. Jaký typ turistů využívá ubytování přes Airbnb?  

3. Jaká je obvyklá délka pobytu přes tento typ ubytování?  
4. Jaké jsou výhody a nevýhody ubytování prostřednictvím Airbnb? 

 

Na základě výše zmíněného zhodnocení hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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